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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

eia el cantant Sisa: “Com es pot fer
amb tanta calor la guerra de Cuba?”

El mateix penso sobre la idea de canviar
monarquia per república. Imaginem per
un instant que totes aquestes institucions
haguessin de canviar el nom, la papereria,
les url, els logotips... Com es podria fer
amb tanta calor?

Real Madrid CF; Real Academia Española;
Real Sociedad de Futbol, SAD; Teatro Real,
Real Betis Balompié, SAD; Real Federación
Española de Futbol; Casa Real; Real Acade-
mia de Cultura Valenciana; Real Jardín Botá-
nico de Madrid, Real Biblioteca del Palacio
Real de Madrid; Real Academia de la Histo-
ria; Real Instituto y Observatorio de la Arma-
da; Real Club de Tenis Barcelona; Real Socie-
dad Matemática Española; Real Sociedad
Canina de España; Real Fábrica de Tapices;
Real Club de Golf de Sevilla; Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando; Real Socie-
dad Vascongada de los Amigos del País; Real
Alcázar de Sevilla; Capilla Real de Granada;
Real Club de Polo de Barcelona; Real Club
Náutico de Palma de Mallorca; Real Unión
Club de Irún; Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas; Real Canoe NC; Real Escue-
la Andaluza del Arte Ecuestre; Ciudad Real;
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; Real Academia de Medicina de
Catalunya; Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona; Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas; Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero; Santa Pontificia y
Real Hermandad del Refugio; Real Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos; Real Instituto
de Estudios Asturianos; Real Instituto de Es-
tudios Europeos; Real Cofradía Penitencial
de Cristo Yacente de la Misericordia y de la
Agonía Redentora; Real Basílica de San Fran-
cisco el Grande; Real Basílica de Santa María
la Mayor; Banda Real Cuerpo de Bomberos
de Málaga; Real Asociación de Hidalgos de
España; Real Cofradía de Caballeros Cubicu-
larios de Zamora; Real Cuerpo de Carabine-
ros de Costas y Fronteras; Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial; Guardia Real;
Real Bodega de la Concha; Real Casa de la
Moneda; Real Decreto; Plaza Real; pavo real...
Oh, benvinguts. Passeu, passeu.
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Amb tanta
calor

De set en set

Josep M.
Pasqual

agi per endavant: parlo de Rosa
Fabregat (Cervera, 1933), de
Jordi Pàmias (Guissona, 1938)
i de Josep Vallverdú (Lleida,

1923), els dos primers dels quals estan
publicant, a Pagès Editors, diversos i con-
siderables volums de les obres completes
poètiques respectives, i el tercer –ben co-
negut (o així ho desitgem) com a prosis-
ta– ens acaba d’ofrenar Argila, també a
Pagès Editors, un conjunt de poemes de
resum vital, escrits als volts dels seus no-
ranta anys.

JA SE SAP: LA POESIA, COM EL VENT DE l’es-
perit, bufa per tot arreu, independent de
classes, ideologies i geografies, i només
atrapa –escriptors o lectors– a aquells
que estan atents a la seva crida. Però haig
de dir que, en aquest cas, la geografia, i
concretament la d’una comarca amb
tant de caràcter com la Segarra, ha donat
en pocs quilòmetres de distància, els que
van de Cervera a Guissona, dos poetes
d’autèntica envergadura, amb molts
punts en comú: Rosa Fabregat i Jordi Pà-
mias.

LA TERRA CONCRETA, EL PAISATGE (TAN bí-
blic i gairebé palestí, per ressec), la petita
humanitat pròxima (amb la familiar, en
primer lloc), aquella altra que no es veu
(però que també hi és i pateix, sovint,
molt més que nosaltres), el temps (amb
el seu record), l’amor i el seu contrari, el
joc a voltes cruel de la vida, entre el racio-
nalisme científic i la sentimentalitat del
cor i, entre la pàtria encara no nascuda /
com l’hem somiada sos fills (Carner), el
camí segur cap a l’últim destí humà.

AQUESTS SÓN ALGUNS –POTSER ELS MÉS
acusats– dels punts en comú que veig en
Rosa Fabregat i Jordi Pàmias, com tam-
bé han destacat lectors exigents de les
obres respectives, doblats de crítics lite-
raris, professors i igualment homes i do-
nes de lletres, tals com Isidor Cònsul,
Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal,
Francesc Parcerisas, Albert Turull, Ra-
mon Folch, Francesc Pané, Carme Vidal
Huguet i Xavier Macià, els dos darrers
dels quals –responsables, respectiva-
ment, de pròlegs i estudis sobre els dos
autors lleidatans– vaig retrobar, justa-
ment a Lleida, a finals d’abril passat, en la
presentació del cinquè volum de l’obra
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poètica de Jordi Pàmias.

ALLÍ –TALMENT COM UNS DIES ABANS, a
Lleida mateix, en el reagrupament de les
forces poètiques de la catalanitat lleida-
tana al voltant de Rosa Fabregat al Cafè
del Teatre–, vaig poder comprovar, tam-
bé al voltant de Pàmias, el mestratge lite-
rari, humà i professoral que aquest ho-
menot de la Segarra ha exercit sobre di-
verses generacions juvenils, ara ja en el
punt dolç de la primera maduresa (Josep
Borrell, Xavier Macià, Juanjo Manel, Àn-
gels Marzo, Enric Falguera, Josep M. No-
gueres, Carles Sanuy, J.M. Rodríguez o
Francesc Pané), que recitaven fervorosa-
ment els seus versos.

LLIGANT EL FIL DE LA VIDA (COM TANT HA
estudiat i poetitzat Rosa Fabregat) del lo-
cal al cosmos, se’ns feien presents les pro-
fecies poètiques dels vells de la tribu iler-

geta: Jaume Agelet i Garriga, Magí More-
ra i Galícia i el grandiós Màrius Torres.

DIGNÍSSIMS SUCCESSORS SEUS, al costat
de Guillem Viladot, ja desaparegut, són:
Rosa Fabregat, farmacèutica de profes-
sió, poetessa alquímica de la transsubs-
tanciació del material a l’espiritual, auto-
ra d’aquests dos volums d’obra completa
(Ancorada en la boira, 1953-1993, i La
temptació de vol, 1994-2011), mil pàgi-
nes llargues de poesia, i Jordi Pàmias,
professor de llengua i literatura catala-
nes, ja jubilat, a l’institut Màrius Torres
de Lleida, el qual ja va pel cinquè volum de
la seva obra, amb títols tan significatius
com La casa dels avis, El do de la paraula
i, entre d’altres, Terra, mite, àngel, con-
junts que, igualment, abracen l’esperan-
ça i el dolor de tota realitat conscient-
ment viscuda.

INEVITABLE LA POESIA PER A TOT AQUELL
tocat per l’art de la lletra impresa (recor-
dem la formidable prosa poètica de Pro-
ses de Ponent), Argila, de Josep Vallver-
dú, amb pròleg del lingüista cerverí Al-
bert Turull, professor a la Universitat de
Lleida, culmina el tríptic de la més recent
actualitat poètica a les Terres de Ponent.
El poeta passa revista a la nissaga pròpia,
al pes de la vida i als amors, que no són no-
més personalitzats, sinó col·lectius en tot
allò relatiu a la realitat que l’envolta.
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